SESIUNEA SOLEMNĂ A
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE MEDICALE
Ateneul Roman a găzduit marţi, 19 mai 2015, Sesiunea Solemnă a Academiei de Stiinte
Medicale consacrată aniversarii a 80 de ani de la înfiinţare. Sesiunea s-a încheiat cu un concert
festiv, susţinut de Orchestra Medicilor din Bucuresti „Dr.Ermil Nichifor” sub bagheta dirijorului
Iosif Ion Prunner şi avându-i ca solişti pe Dan Grigore și Eugen Sârbu. Evenimentul s-a bucurat
de prezenţa Alteţei Sale Regale, Principesa Maria.
Cu această ocazie au luat cuvântul, din partea Academiei de Ştiinţe Medicale, prof. univ.
dr. Irinel Popescu, preşedintele Academiei: "Academia de Ştiinţe Medicale a fost înfiinţată în
1935 prin decret regal, a traversat apoi perioada comunistă şi a renăscut în democraţia
românească de astăzi. Este o instituţie veche şi totuşi mereu tânără. Academia de Ştiinţe
Medicale a fost şi rămâne şi în prezent un for de consacrare pentru elita medicinei româneşti. În
acelaşi timp este o instituţie care îşi propune să servească comunitatea căreia îi aparţine
îndeplinind multiple funcţii. Una dintre ele, pe care şi-a asumat-o încă de la început, a fost aceea
de ameliorare a stării de sănătate a populaţiei. Şi în prezent, cu ajutorul Ministerului Sănătăţii,
Academia de Ştiinţe Medicale participă şi furnizează expertiza pe care o posedă la elaborarea de
programe și politici de sănătate. Academia de Ştiinţe Medicale nu neglijează aspectele
educaţionale. Academia încearcă să se implice în învăţământul post-universitar prin manifestările
pe care le organizează, şi care sunt creditate cu puncte ale CMR şi prin integrarea studenţilor în
programele de parteneriat pe care urmează să le stabilească în cursul acestei veri cu Universitatea
din Edinburgh. Academia de Ştiinţe Medicale coordonează în momentul de faţă Comisia de
bioetică a medicamentului care are un rol foarte important în studiile clinice şi care completează
paleta de evenimente şi activităţi de cercetare pe care le coordonează instituţia noastră. La nivel
internaţional, Academia de Ştiinţe Medicale a manifestat şi manifestă o largă deschidere și o
bună inserţie în circuitul academiilor europene şi nu numai". De asemenea, din prof. dr. Octavian
Buda a prezentat istoria Academiei de Ştiinţe Medicale.
În cadrul Sesiunii Solemne, au transmis mesaje E.S. domnul Klaus Iohannis, Preşedintele
României, prin domnul consilier prezidenţial Andrei Muraru, E.S. domnul Victor Ponta, Primministrul României, prin domnul consilier Vasile Cepoi, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
prin P.S. Varlaam Ploieşteanul, domnul Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii, domnul Sorin
Câmpeanu, ministrul Educaţiei Naţionale, prof. Cristian Hera, vicepreşedintele Academiei
Române, domnul Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România,
prof. Gheorghe Sin, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole și Silvice, prof. Ladislau Ritli,
fost ministru al Sănătăţii, prof. Stanislav Groppa, vicepreședintele Academiei de Știinţe a
Republicii Moldova, acad. g-ral. prof. Vasile Cândea, preşedintele Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, prof. dr. Stefan Hell (laureat al Premiului Nobel pentru Chimie) prin
domnul prof. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
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